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. ועד ארגון מדבירי מזיקים עם מבקרת המשרד להגנת הסביבה- סיכום פגישה 

 
מבקרת המשרד , מירב שגיא יהודיין' גב-  ס "מטעם המשרד להגה :  נוכחים

.  דני ייגר, אלי לוגסי, בועז קייסרמן-    מטעם ארגון מדבירי מזיקים בישראל 
  

הפגישה בין הצדדים נועדה לחשוף ולשטוח את טענות מדבירי המזיקים בישראל כנגד התנהלות המשרד בכלל  : כללי

והאגף ללחימה במזיקים בפרט בכל נושא תפקוד והתנהלות המשרד בתחומים הנוגעים למקצוע המדביר בכלל וענף 
. הדברת המזיקים בפרט

 
מדבירי המזיקים בישראל באמצעות נציגי ועד המדבירים מוחא קשות כנגד המצב הבלתי נסבל שקיים ודורש דרישה בלתי 

יוסקו מסקנות מתבקשות וייושמו התיקונים , ייחקרו, מתפשרת שהנשואים אשר יועלו בהמשך מסמך זה יבדקו לעומקם
. הנדרשים למען שיפור ושדרוג מעמד המדביר וענף הדברת המזיקים כיאה ובדומה למדינות המפותחות בעולם

 
:  נושאי הקובלנות

 
:  איכות וכמות המדבירים בישראל. 1

.      כמות רבה מדי ועודפת של מדבירי מזיקים מוסמכים
.     איכות ירודה מדי של ספי קבלה והכשרת מדבירים מוסמכים

.     איכות ירודה של מדבירים מוסמכים
חדשים ועדכניים צריכים להיקבע      איכות ורמת המרצים בקורסים להכשרת מדבירים צריכה להיבדק וסטנדרטים

. הדבר נכון גם לגבי מעמד הבוחנים.     כתנאי לכשירותם להמשך העסקתם
.  אותו עדכני בכל זמן נתון     חומר הלימודי הנלמד היום הינו ישן מאד ולא עדכני ויש צורך לשדרגו ולשמר

 
: פיקוח ואכיפה. 2

. בשוק הפועלים (חפרים)    העדר פיקוח ואכיפה ברמה הנדרשת לגבי אנשים לא מוסמכים 
. התקנות     העדר פיקוח ואכיפה ברמה הנדרשת לגבי מדבירים מוסמכים העוברים עברות על

 
: רישום וחידוש רישום תכשירי הדברה. 3

. הדעות או חידושו הינו בלתי סביר ומוגזם לכל /    בפועל הזמן הנדרש לקבלת הרישיון ו
ושלא באשמת מגישי )    חידוש הרישיונות לא אחת מתחדש במועד מאוחר מדי שאינו חופף לתאריך תום הרישיון הקודם 

.  (הבקשה אלא באשמת מערכת הרישוי
.  והמקצועי של חברי הועדה ולבצע בה רענונים מתבקשיםי    יש לבחון מחדש את ההרכב הפרסונאל

או חידוש רישום  /הקשור לרישום ו     יש לבצע חשיבה מחדש לגבי האופן המקצועי והענייני של מדיניויות הועדה בכל
.     תכשירי הדברה

.  או נימוקיו בפני הועדה/    כיום מבקש הרישיון אינו רשאי לטעון את טענותיו ו
   יש לאפשר שימוע שכזה כמו גם לאפשר את נוכחותם ונציגותם של המדבירים בוועדה   

. (כפי שהדבר כן מתבצע בוועדות הרישוי של משרד החקלאות)   
 
:  שיתוף קבוע ושוטף של ציבור המדבירים בהחלטות מקצועיות ומנהלתיות. 4

צדדיות בנוגע לנושאים מקצועיים ומנהלתיים  י המשרד להגנת הסביבה מספר החלטות חד"    בשנים האחרונות התקבלו ע
. המדבירים ללא שום שיג ושיח עם ציבור

:     ומעט דוגמאות הממחישות את הטענות
. פסילת השימוש בזרחנים אורגניים .א

 .פסילת השימוש בתכשירי מונוקוטופורס כנגד תוואי תהלוכן האורן .ב
 .שינוי תקנות מעמד עובדי ההדברה .ג
הייתה התנגדות גורפת שנופיע בפני הוועדה שדנה )עמדת המשרד בנוגע לשימוש במדבקות דבק כנגד מכרסמים  .ד

 .(בנושא ורק לאחר הלחצים שהופעלו על ידנו הצלחנו להשמיע את קולנו בוועדה
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:  כמות ואיכות כוח האדם המקצועי באגף ללחימה במזיקים, תפקוד. 5

.     לצערנו טענותינו בנושא זה הן קשות ביותר
. פ בתחום הלחימה במזיקים זוכים לתשומת לב מועטה ביותר אם בכלל"    נושאים של מו

.     בעיות מקצועיות קשות אינן זוכות כלל לתשומת לב מקצועית ומנהלתית
. במזיקים לא קיים ברמה הנדרשת לבין אנשי האגף ללחימה (המדבירים)או אנשי השטח /    הקשר בין השטח ו

. בנמצא     הגיבוי וההדרכה המקצועית שהאגף ללחימה במזיקים אמור להעביר לשטח אינו
.     הקשר השוטף והקבוע של האגף עם השטח אינו מתקיים

. פ חוק"    ימי העיון לא מתבצעים בתכיפות הנדרשת ע
.     תוכנם ומתכונתם של ימי העיון שמתבצעים הנם בלתי מקצועיים דיים

.     ימי העיון שמאורגנים בשיתוף ארגון המדבירים אינם זוכים להכרה של האגף
הכשרה מעשית זאת במתכונתה   :    הכשרה מעשית של בוגרי קורס מדבירים כאחד התנאים לקבלת ההסמכה

רשימה מצומצמת ומובחרת של חברות הדברה ומדבירים וותיקים אשר   י"    המקורית הייתה אמורה להיות מועברת ע
. הדעות יש להם תרומת ערכים מוספים חיוביים לענף     לכל

 
י כל דכפין ללא שום בקרה על  "   כיום הלכה למעשה הכשרות אלה מועברות לרב ע

.    טיב ואיכות ההכשרות שלא לדבר על בקרה על עצם קיום ההכשרה
במזיקים לוקה בחוסר גדול של פיגור      עדכון אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בכל מה שנוגע ללחימה

. ו"מדבירים וכ, למידע על תכשירי הדברה    בעדכונים הדרושים און ליין בכל הקשור
 
 :לחימה במזיקים תפקוד המשרד להגנת הסביבה ומנגנוני הבקרה שלו על תפקוד אגף . 6

     ולפעול במרץ ובנחישות לתיקונים      על קברניטי המשרד לעשות חשבון נפש ולבדוק לאחור את כל שגיאות העבר שלו
רשומים שארגון   כמו להשיב תשובות למכתבים יהדבר אמור אף לגבי דבר בסיסי ואלמנטאר. המהירים הנדרשים

האגף ללחימה , היועץ המשפטי, מבקרת המשרד, לית"המנכ, השר)המדבירים שלח לכל  תפוצת צמרת המשרד 
 .   (ו"במזיקים וכ

 
 

  
 
 


